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országgyű lési képviselő

Írásbeli . kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi =VI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni az
Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, minta tárgyban illetékes minisztériu m

vezetőjéhez

„Mit tesz az áI1am, hogy а Cozma és а Szögi család megkaphassa jogos kártérítését? ”

címmel .

А benyújtott kérdésünkreа választ írásbanvárjuk !

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt időszakban а sajtó is beszámolt róla, hogy а brutális kegyetlenséggel meggyilkol t

Marian Cozma és Szögi Lajos családja egy fillér kártérítést sem kapott, noha а bíróság

jogerős ítéletben állapította meg részükre annak jogosságát és összegét . Ezek az esetek ékes

példái annak, hogy még а közvélemény számára ismert ügyekben sem működik az

áldozatvédelem, és annak ellenére, hogy bíróság mondja ki а kártérítés összegét, vajmi kevé s

esélyük van az áldozatoknak és а családjuknak, hogy а megítélt kártérítéshez hozzájussanak .

А helyzetet tovább rontja, hogy hiába történik meg az elkövetőkkel szemben а

vagyonelkobzás, az így befolyt összegeket elsődlegesen а tetemes bűnügyi költségekre kel l

fordítani, ami azzal jár, hogy áldozatok részére szinte kizárt, hogy valami is megmaradjon .

Tovább bonyolítja а fenti helyzetet, hogy а sajtóban megjelent hírek szerint а

romagyilkosságok áldozatai már több millió forint kártérítésben részesültek, pedig joger ős

ítélet még nem is született ebben az ügyben, ellentétben а Cozma és а Szögi ügyekkel . А

sértetti jogi képviselő azt is elmondta а sajtóban, hogy véleménye szerint ennek részben

politikai indoka van. Ha ezek а megállapítások igazak, akkor sajnálattal kell а magyar



társadalomnak tudomásul vennie, hogy ma Magyarországon а politikai okok határozzák meg ,

hogy melyik áldozat kaphat kártérítést, és melyik nem .

А kétségek eloszlatása végett kérjük Miniszter Urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre .

1.) Kapott-e а Cozma vagy а Szögi család, illetőleg kaptak-e а romagyilkosságo k

áldozatainak családjai bármilyen kártérítést ?

2.) Ha nem, akkor mit kíván tenni а fenti helyzet orvoslása érdekében?

3.) Egyetért-e azzal, ha az állam politikai szempontok alapján dönti el, hogy melyi k

sértettnek vagy családjának jár kártérítés?

4.) Kívánják-e újraszabályozni az áldozatvédelmi törvény rendelkezéseit а hasonló esete k

elkerülése érdekében?

5.) Igazságosnak gondalja-e, hogy а bűnügyi költségek akkor is megel őzik а sértettek

polgári jogi igényét, ha ez azt а helyzetet idézi elő , hogy а sértettek vagy családjuk

nehéz anyagi helyzetük ellenére sem jutnak egy fillérhez sem ?

6.) Konkrétan а Cozma és а Szögi ügyben hajlandó-e lemondani az állama b űnügy i

költségek megfizetésének igényéről, így biztosítva mielőbbi kifizetést az áldozato k

csa14ának?

А fenti kérdésekre velünk együtt várja а választ а magyar társadalom, és legfőképpen az

áldozatok családjai !

Budapest, 2015 . január 14 .

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábor

	

$+íáуау István

	

dr. Lukács László György

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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